
                          
 
 
 
 

 
 

Lisboa, 20 de maio de 2021 – A Ageas Seguros acaba de inaugurar um novo conceito de loja, 

localizado na Rua Miguel Torga n.º 30, em Vila Real. Este novo espaço comercial, totalmente 

adaptado à nova imagem de loja premium da marca, conta com uma equipa de três 

Colaboradores. 

Segundo Cesário Canário, sócio da TOM, Seguros Lda, “A decisão de avançarmos para uma loja 

Premium resulta de vários fatores, como a estabilidade financeira que conseguimos aportar à 

Tom Lda, a vontade da marca em dotar a cidade com uma Loja Premium e o nosso desejo de 

reforçarmos a nossa presença e a da Ageas Seguros em Vila Real. O investimento não se fica 

pelas novas instalações, queremos também desenvolver a nossa ação comercial junto das PME, 

aproveitando as oportunidades que a cidade oferece nesta vertente do negócio.” 

Com a inauguração de mais uma loja premium, em Vila Real, com um conceito mais próximo das 

pessoas e que realça ainda mais o mundo colorido da Ageas Seguros, a marca continua a apostar 

no seu plano de renovação de lojas de Norte a Sul do país. 

 

Contactos: 

Cesário Canário - Sócio da TOM, Seguros Lda 

cesario.canario@agentegeral.ageas.pt 

Tlm: +351 963 056 391 

Rua Miguel Torga, n.º 30 5000-524, Vila Real 

https://www.ageas.pt/web/tom-seguros-vila-real/ 

 

 

Ageas Seguros inaugura loja premium em Vila Real  

mailto:cesario.canario@agentegeral.ageas.pt
https://www.ageas.pt/web/tom-seguros-vila-real/


                          
 
 
 
 

 
 

 

 

SOBRE A AGEAS SEGUROS 

A Ageas Seguros disponibiliza produtos e serviços adaptados às necessidades dos seus Clientes, através de uma alargada rede de 

distribuição de Mediadores e Parceiros. A seguradora desenvolve, segue e implementa uma estratégia com foco na proteção dos 

seus Clientes. Um mundo para proteger o seu: é desta forma que a marca se afirma pela proteção da vida e do futuro dos seus 

Clientes. Recentemente, a marca do Grupo Ageas Portugal foi reconhecida externa e publicamente, como resultado da dedicação e 

empenho de todos os colaboradores através de vários prémios: foi pelo 5.º ano consecutivo vencedora na categoria ‘Seguros’ para 

2021, com o prémio 5 estrelas (prémio atribuído diretamente pelos consumidores e que distingue as melhores marcas do mercado, 

a nível de produtos e serviços); foi pela segunda vez considerada como Superbrands, enquanto marca de excelência na área de 

‘Seguros’ onde a capa Ageas Seguros do livro Superbrands foi ainda distinguida no top 4 das mais criativas; e foi vencedora bronze 

na categoria “Serviços Financeiros e Seguros” dos prémios à eficácia da comunicação 2020, com as campanhas relativas à Covid-19, 

lançadas em março de 2020 - “Covid Profissionais de Saúde e Acidentes de Trabalho”. Para mais informações pode visitar o website, 

www.ageas.pt/ seguir a página de Linkedin, www.linkedin.com/company/ageas-seguros/, Instagram, 

www.instagram.com/AgeasSeguros/, Twitter, twitter.com/AgeasSeguros e Facebook, www.facebook.com/AgeasSeguros.  

 

Para mais informações: 

Isabel Camarate Campos – icampos@atrevia.com | 914 027 468 
Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 914 027 237 

Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 
Rui Rijo |  rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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